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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

Số:  160 /BC-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày  08 tháng 6 năm 2022 

  

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại  đoạn từ UBND phường 

Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An  

Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

                 Kính gửi:  

         - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

         - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội.  

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội. 

Căn cứ Báo cáo  số 1056/BKHĐT-TH ngày 21/02/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai tổng hợp danh mục và mức vốn dự 

kiến bố trí cho các nhiệm vụ phục hồi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Căn cứ Báo cáo số 836/UBND-TH ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về rà soát và đăng ký dự án đầu tư phát triển thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của 

Quốc hội và các văn bản có liên quan về chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Căn cứ Thông báo số 450/TTg-KTTK ngày 20/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;  
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Căn cứ bản vẽ phác thảo về Điều chỉnh quy hoạch định hướng phát triển du 

lịch và dân cư ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam do Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thực hiện. 

Căn cứ các tài liệu nghiên cứu của AFD về các giải pháp chống xói lở bờ 

biển Hội An. 

 Căn cứ Công văn số 1435/UBND ngày 02/6/2022 của UBND thành phố 

Hội An về việc góp ý chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển 

Cửa Đại  đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội 

An; 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông kính đề nghị Uỷ ban nhân dân, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Hội đồng nhân dân xem xét, phê duyệt Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại  

đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An với 

các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN. 

1. Tên dự án: Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ 

UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An. 

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm B  

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam.  

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.  

5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:  

7.1. Tổng mức đầu tư: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)  

7.2. Phân kỳ đầu tư: 

Năm Ngân sách Trung ương (đồng) 

Năm 2022   60.000.000.000 

Năm 2023 150.000.000.000 

Tổng cộng 210.000.000.000 

8.3. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội.   

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.  

 

 



3 
 

 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về 

sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 

1.1 Tiềm năng phát triển du lịch biển thành phố Hội An 

Gần 20 năm qua thương hiệu du lịch Hội An đã khẳng định được vị trí 

vững chắc trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới với tốc độ tăng trưởng khách 

bình quân hàng năm từ 10 - 13%, trở thành điểm không thể thiếu của du khách 

khi đến miền Trung. Nhiều sản phẩm gắn với giá trị di sản đã được khai thác, 

mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị về bề dày lịch sử, văn hóa của 

vùng đất thương cảng xưa.  

Bên cạnh đó để hấp dẫn du khách thì việc mở rộng không gian du lịch về 

phía biển đảo trở thành chiến lược trọng tâm của thành phố. Đây được xác định 

là “cánh tay nối dài” cho việc phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch kết hợp 

giữa đất liền với biển đảo; giữa di sản văn hóa với môi trường sinh thái, thiên 

nhiên; giữa du lịch trải nghiệm với du lịch hưởng thụ nhằm tạo nên sự phong 

phú, riêng biệt và đầy sức hút. “Cánh tay nối dài” này đã được thành phố Hội 

An quan tâm từ rất sớm, với bằng chứng là sự xuất hiện của nhiều dự án và các 

khu resort ven biển, cũng như các lễ hội ẩm thực được tổ chức tại ven biển.  

  
Hình 1. Tiềm năng phát triển du lịch biển Hội An 

Để hiện thực hóa hướng đi này, thời gian qua thành phố đã tiến hành đầu 

tư nâng cấp hạ tầng các tuyến đường ven biển, nhất là chất lượng hạ tầng các cơ 

sở lưu trú cao cấp. Ngoài ra, địa phương cũng khoanh vùng xây dựng 10 khu 

công viên biển xen kẽ những khu resort ven biển Cửa Đại, Cẩm An. Đặc biệt, 

với mục tiêu đẩy mạnh khai thác dịch vụ du lịch từ biển đảo gắn với Khu dự trữ 

sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và di sản thế giới Hội An theo hướng phát huy 

hiệu quả các tiềm năng du lịch nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 

 

 
Hình 2. Phát triển du lịch biển gắn liền với di sản văn hóa 
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Du lịch biển đảo luôn được đánh giá là có sức hút mạnh mẽ với nhiều thị 

trường khách trên thế giới, kể cả nội địa. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch 

với không gian hướng về biển đảo sẽ là hướng đi phù hợp trong tình hình hiện 

nay nhằm không chỉ mang đến sự đa dạng sản phẩm mà còn tạo ra sự kết hợp 

hoàn hảo giữa các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử và chăm sóc tài nguyên 

thiên nhiên, tôn trọng tự nhiên. Đó chính là sự phát triển bền vững mà du lịch 

Hội An đang hướng tới trong những năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh 

hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng xâm thực bờ biển, áp 

lực về sức tải, sức chứa, công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, 

đặc biệt là những căng thẳng, bất ổn trên biển Đông cũng đã đặt ra cho du lịch 

biển đảo Hội An không ít nguy cơ và thách thức. Trong đó, điều đáng quan tâm 

nhất của người dân, chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp đầu tư 

phát triển dịch vụ ven biển đó là sự ổn định của bờ biển trước ảnh hưởng trực 

tiếp của chế độ thủy lực, sóng biển khi có bão lũ. 

Vì vậy để tận dụng đặc điểm và tiềm năng phát triển du lịch biển khu vực 

dự án nói riêng cũng như thành phố Hội An nói chung thì cần nghiên cứu giải 

pháp xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật không chỉ khắc phục được hiện 

tượng xói lở bờ biển do tác động của chế độ thủy động lực học ảnh hưởng trực 

tiếp tới đời sống của người dân. Mà còn xây dựng công trình có hơi hướng kiến 

trúc cảnh quan nhằm thu hút đầu tư cũng như khách du lịch tới đây. 

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch đầu tư 

Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại Đoạn từ Ủy ban nhân dân 

phường Cẩm An đến khu vực An Bàng là một trong những dự án được chọn từ 

dự án kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sau đại dịch 

Covic-19, phù hợp đáp ứng các tiêu chí về đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng  

“Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn, có 

khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy 

hoạch, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn 

thành dự án trong giai đoạn 2022 - 2025 đối với các dự án phòng, chống sạt lở 

bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

khắc phục hậu quả thiên tai” đã được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-

CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 

triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. 

Dự án được các ban ngành thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để đề 

xuất lên Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn theo tiêu chí đáp ứng mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống 

nhất đưa vào danh mục các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế 

- xã hội. Đây cũng là dự án mang tính chất đa mục tiêu, giữ vững môi trường 

sống, giữ vững nguồn sinh kế cho người dân sống dọc bờ biển và vùng đầm phá 
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trước tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đang diễn ra. Giúp chính quyền địa 

phương và người dân chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Bờ biển khu vực Cửa Đại, thành phố Hội An có đường bờ dài khoảng 7.5 

km, là khu vực cảnh quan hấp dẫn đối với du khách đến với di sản văn hóa Hội 

An. Trong những năm gần đây do sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đã gây 

sạt lở nghiêm trọng bờ biển Cửa Đại không chỉ đe dọa an toàn đối với các công 

trình kiến trúc và con người mà còn gây ra sự thay đổi trong địa hình, địa mạo 

của khu vực này. Tình hình bồi lấp, xói lở khu vực Cửa Đại trong những năm 

gần đây ngày càng trở nên phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến các hoạt động dân 

sinh, kinh tế, tài sản của nhân dân và các công trình trong khu vực, gây ảnh 

hưởng đến ổn định đời sống xã hội. Đồng thời gây thiệt hại lớn đối với các dịch 

vụ, du lịch tại đây, gây ảnh hưởng đến hình ảnh biểu tượng của một đô thị phố 

cổ nổi tiếng thế giới. Một số vị trí xói lở trên dải bờ biển cửa Đại có thể kể đến 

như : 

- Đoạn khách sạn Vinpearl Hội An có chiều dài 671m từ 2004 đến nay bờ 

biển đoạn này bị xâm thực mạnh, biển lấn vào bờ nhiều nhất lên đến 190m; 

- Đoạn bờ biển của khách sạn Fusion có chiều dài 331m, từ năm 2004 đã bị 

xâm thực khoảng 160m; 

- Đoạn bờ biển từ khách sạn Fusion đến khách sạn Sunrise có chiều dài 

710m, từ năm 2004 đã bị xâm thực khoảng 170m ; 

- Đoạn tuyến bờ của khách sạn Sunrise có chiều dài 323m. Năm 2015 tình 

trạng xâm thực cũng đã tiến sát các công trình của khách sạn Sunrise. Tính từ 

năm 2004 đến năm 2015 bãi biển đã bị xâm thực khoảng 70m và quá trình xâm 

thực vẫn tiếp tục tác động đến các công trình của Sunrise ; 

- Đoạn tuyến bờ của KS Golden Sand có chiều dài 421m. Tình trạng xâm 

thực cũng tiến đến sát tuyến kè đá của Golden Sand. Từ năm 2004 đến năm 

2015, tuyến bờ trước KS Golden Sand đã bị xâm thực khoảng 60m. Đến thời 

điểm này, đã không còn bãi biển trước KS Golden Sand; 

- Đoạn tuyến bờ của khách sạn Victoria có chiều dài 326m. Tình trạng xâm 

thực cũng tiến đến sát tuyến kè bờ của Victoria. Từ năm 2004 đến nay tuyến bờ 

trước khách sạn Victoria đã bị xâm thực khoảng 40m… 

 Trước tình hình xói lở nghiêm trọng trên, được sự tài trợ của Cơ quan 

Phát triển Pháp (AFD), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện Dự án 

Nghiên cứu về quá trình xói lở bờ biển Hội An. Dự án đã huy động được nhóm 

Tư vấn gồm các chuyên gia quốc tế, trong nước thực hiện và đề xuất các giải 

pháp bảo vệ bờ biển một cách bền vững. Qua đó, trong những năm gần đây 

Chính phủ và địa phương đã quyết định đầu tư một số dự án để khắc phục tình 

trạng sạt lở bờ biển như:  
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Dự án Chống xoá lỡ và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam 

sử dụng vốn vay của cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Dự án đã được thủ tướng 

chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 

15/8/2019 với quy mô đầu tư xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng song song với 

tuyến đường bờ từ Cửa Đại đến khu vực khách sạn Victoria Hội An với tổng 

chiều dài thực hiện 4.050m. Nạo vét để thông luồng giao thông thủy kết hợp tận 

dụng nguồn cát nạo vét san lấp tạo bãi. Hiện nay đang hoàn thiện Báo cáo 

nghiên cứu khả thi chuẩn bị trình cấp thẩm quyền phê duyệt.  

 Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét Cửa Đại. Dự án đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 

05/12/2019 với quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống đê ngầm bắt đầu từ khách 

sạn Victoria đến khu vực bãi tắm Hội An có chiều dài khoảng 220m và nạo vét 

một phần luồng phía Bắc Cửa Đại. Hiện nay đã thi công hoàn thành và bàn giao 

đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. 

 Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An). Dự án 

đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

2624/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 với quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đê ngầm 

nối tiếp với Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp 

với nạo vét Cửa Đại có chiều dài khoảng 1.530m. San lấp tạo bãi và nạo vét 

luồng phía bờ Bắc Cửa Đại để thông luồng giao thông thủy kết hợp tận dụng 

nguồn cát nạo vét san lấp tạo bãi. Đến nay dự án đã thi công đúc xong các khối 

haro và thi công một phần đê ngầm.  

 Đặc biệt trong những năm gần đây, do hậu quả của biến đổi khí hậu, thời 

tiết cực đoan (nhất là do ảnh huởng của 2 cơn bão số 9, số 13 và các đợt thời tiết 

thiên tai bất thường (bão, áp thấp) liên tục diễn ra trong đợt từ tháng 9 đến tháng 

11/2020), khu vực bờ biển Cửa Đại và cẩm An - thành phố Hội An đã bị sạt lở 

nghiêm trọng, có nơi lấn sâu vào đất liền hàng trăm mét, làm hư hỏng các công 

trình hạ tầng, các khu du lịch ven biển, nguy cơ đe doạ trực tiếp đến an toàn tính 

mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp. Tình trạng sạt lở và xâm thực bờ 

biển  ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn với tốc độ xói lở mạnh, phạm vi sạt lở 

mở rộng, kéo dài từ khu vực UBND phường Cẩm An đến khu vực bãi biển An 

Bàng. Hệ quả của xói lở bờ biển tác động nghiêm trọng đến sự phát triển bền 

vững của đô thị du lịch Hội An trong hiện tại và lâu dài, nên vấn đề xử lý, chống 

sạt lở bờ biển Hội An đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp 

chính quyền từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, người dân và du 

khách.  

 Dưới đây là một số hình ảnh về hiện trạng bị xâm thực của khu vực bãi 

biển Hội An đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố 

Hội An.   
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Hình 3. Một số hình ảnh xâm thực xói lỡ bờ biển Hội An từ 

 UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng với nhiều hệ lụy, gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng, xâm thực bãi biển, 

bờ biển… ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống dân sinh và hoạt động 

kinh doanh du lịch biển của các doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục tập trung huy 

động các nguồn lực để thực hiện dự án, tập trung vào các công trình cấp bách, 

nhất là chống sạt lở xâm thực bờ biển, đầu tư xây dựng các giải pháp khắc phục 

hiệu quả đồng bộ … góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 

phát triển sản xuất an toàn, bền vững, hiệu quả. 
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2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

2.1. Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu của dự án là xây dựng công trình chống lại hiện tượng xói lở đang 

diễn ra rất nghiêm trọng tại khu vực bờ biển, từng bước hình thành hệ thống 

công trình chống sạt lở bờ biển cửa Đại, thành phố Hội An. Tái tạo lại bãi biển, 

góp phần phát triển dịch vụ, du lịch, kinh tế - xã hội thành phố Hội An và tỉnh 

Quảng Nam sau đại dịch Covic-19.  

Giải pháp công trình của dự án khẩn cấp giải quyết hiện tượng sạt lở, đảm 

bảo ổn định bền vững lâu dài và cảnh quan bãi biển phục vụ phát triển kinh tế du 

lịch và kết nối phù hợp với giải pháp công trình tổng thể của các Dự án chống 

xói lỡ bờ biển Hội An được cấp thẩm quyền phê duyệt đã và đang triển khai 

thực hiện. 

2.2. Địa điểm xây dựng 

Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường 

Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An được xây dựng tại bờ biển 

thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 

Hình 4. Vị trí và phạm vi dự án 

2.3. Quy mô và phạm vi dự án 

Quy mô và phạm vi của Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại 

đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An bao 

gồm:  

- Xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song 

song, cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng L=550m, bắt đầu từ điểm cuối 

của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía 

Bắc.  
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- Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1450m, trong đó 550m 

song song với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của Dự án chống xói lở 

khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc; 900m nằm điểm 

giữa 2 vị trí nuôi bãi của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành 

phố Hội An) đang triển khai thực hiện. 

- Nạo vét luồng để thông luồng giao thông thuỷ kết hợp tận dụng nguồn cát 

nạo vét để san lấp tạo bãi. 

  3. Giải pháp kết cấu xây dựng 

Giải pháp kết cấu xây dựng cho công trình 

Nhóm dự án: Dự án nhóm B 

  Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

  Cấp công trình: Công trình cấp II  

   Giải pháp kết cấu đê ngầm và nuôi bãi nhân tạo 

+ Đỉnh đê rộng 5m, cao trình -0,50 m; chân đê bằng mặt đáy biển tự nhiên.  

+ Mái đê phía bờ m=1,5; có kết cấu từ trong ra ngoài như sau: Đá hộc lõi đê 

10100kg; Đá hộc đổ tự do Dn500,6m (300700kg), 02 lớp; Khối Haro 5 tấn.  

+ Mái phía biển m=2, có kết cấu từ trong ra ngoài như sau: Đá hộc lõi đê 

10100kg; Đá hộc đổ tự do Dn500,6m (300700kg), 02 lớp; Đá hộc đổ tự do 

Dn500,7 m (7001200 kg)02 lớp.  

+ Nạo vét luồng để thông luồng giao thông thủy kết hợp tận dụng nguồn 

cát nạo vét để san lấp tạo bãi, chiều rộng phạm vi nuôi bãi tính từ tuyến đê ngầm 

vào đến bờ phía trong, trung bình khoảng 250m.  

 

Hình 5. Mặt cắt ngang đê ngầm 
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Hình 6. Mặt cắt ngang điển hình bãi cát nhân tạo 

 3. Tổng mức đầu tư dự kiến và cơ cấu nguồn vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng) 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về 

Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Ban hành định mức xây dựng; Số 

13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ tài chính về quy định 

về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính về quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

Tổng mức đầu tư của dự án 210 tỷ đồng (không bao gồm chi phí cho công 

tác duy tu, bảo dưỡng trong giai đoạn vận hành, khai thác), cụ thể như bảng sau: 

 

 

 

 



11 
 

 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN 

STT 
Khoản mục chi 

phí 

Chi phí trước 

thuế 

Thuế giá trị 

gia tăng 

Chi phí sau 

thuế 

I Chi phí xây dựng  162.182.867.934 16.218.286.793 178.401.154.727 

II 
Chi phí quản lý 

dự án 
2.972.638.829   2.972.638.829 

III 
Chi phí tư vấn 

đầu tư xây dựng 
11.699.876.411 1.169.987.642 12.869.864.054 

IV Chi phí khác 3.856.751.498 337.935.669 4.194.687.167 

V Chi phí dự phòng 10.504.584.346 1.050.458.435 11.555.042.781 

  
TỔNG CỘNG 

(I+II+III+IV+V) 
191.216.719.018 18.776.668.540 209.993.387.558 

  LÀM TRÒN     210.000.000.000 

 Bằng chữ : Hai trăm mười tỷ đồng./. 

 

 Hình thức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn 

  Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

    Nguồn vốn đầu tư: 210.000.000.000 đồng từ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

   4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án 

   Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong 2 năm từ năm 2022÷2023, bắt 

đầu từ năm 2022, cụ thể: 

 

Tiến độ Nội dung công việc 

Năm 2022 

-  Lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, 

Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán trình các cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 

công xây dựng. 

Năm 2023 
- Triển khai thi công công trình. 
- Bàn giao, nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác. 

 

5. Dự kiến các chi phí liên quan 

Các chi phí khác liên quan đến dự án bao gồm chi phí cho công tác duy tu, 

bảo dưỡng trong quá trình khai thác, vận hành. 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; hiệu quả 

kinh tế - xã hội 

6.1. Tác động về môi trường 

Trong quá trình triển khai vẫn nảy sinh những tác động tiêu cực đến môi 

trường. Vì vậy, trong quá trình thi công sẽ có những biện pháp nhằm giảm thiểu 
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tác động tiêu cực đến môi trường như: rào chắn các mặt tiếp giáp của công trình; 

tập kết vật tư thiết bị gọn gàng; làm hệ thống thoát nước mặt nước thải và khu vệ 

sinh hợp lý; chọn vị trí bãi thải và cách xử lý chất thải hợp lý; che chắn hạn chế 

tối đa mức độ nhiễm bụi đến các khu vực xung quanh; thiết bị thi công phải đảm 

bảo về các điều kiện chống ồn, độ sạch của khói thải và an toàn khi vận hành 

Các tác động của dự án đến môi trường sẽ được đánh giá cụ thể trong bước 

tiếp theo của dự án. Sơ bộ các tác động của dự án đến môi trường đặc biệt là 

trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm: 

- Tác động đến môi trường vật lý: 

Trong quá trình thi công có thể xảy ra những tác động môi trường như: bụi, 

tiếng ồn, vật liệu rơi vãi... Tuy nhiên, các tác động này được xem là nhỏ và ngắn 

hạn, có thể giảm thiểu và ngăn ngừa bằng các biện pháp quản lý phù hợp 

- Tác động đến không khí 

Việc thi công sẽ gây ra ô nhiễm môi trường không khí. Để giảm thiểu ô 

nhiễm khi thi công các xe vận tải: cát, xi-măng, gỗ, đá...và các vật liệu khác cần 

có bạt che để tránh phát tán trên đường. Tại những vị trí đông dân cư xe cần phải 

đi chậm để tránh hiện tượng cuốn bụi gây ảnh hưởng xấu cho không khí ven 

tuyến vận chuyển. Đặc biệt trong những ngày nắng gắt, bụi nhiều yêu cầu đơn vị 

thi công cần bố trí xe tưới nước dọc tuyến vận chuyển, mỗi ngày 3 lượt. Đây là 

cách tốt nhất để giảm thiểu bụi, cần kinh phí tuy ít nhưng đem lại hiệu quả cao. 

Chọn thời gian thi công thích hợp và sử dụng phượng tiện cơ giới có chỉ số 

kỹ thuật cao để giảm tiếng ồn, khí thải, bụi đối với khu vực dân cư. 

Khói hàn, khí thải của các phương tiện vận tải và thi công có chứa nhiều 

bụi, SO2, NOx, CO, hydrocarbon và chì (Pb); 

Tiếng ồn, rung do các phương tiện vận tải và thi công. 

Những tác động này chỉ mang tính chất ngắn hạn, sẽ giảm đến mức độ đảm 

bảo an toàn khi công trình xây dựng xong. 

- Tác động đến môi trường nước 

Làm tăng độ đục do công tác thi công mỏ hàn ngầm bằng ống địa kỹ thuật. 

Ngoài ra còn có sự rơi vãi nhiên liệu, nguyên liệu của quá trình san lấp, thi công; 

Nước thải từ tàu thuyền và xà lan chuyên chở vật liệu, nước thải sinh hoạt 

của công nhân trong quá trình xây dựng. 

Những tác động này được xem là nhỏ và ngắn hạn. 

- Các tác động gây ồ nhiễm do chất thải rắn 

Vật liệu xây dựng phế bỏ; 

Rác thải từ tàu thuyền, rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

Các sản phẩm nạo vét và san lấp. 
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Các tác động này nhỏ và ngắn hạn có thể khắc phục bằng các biện pháp 

hành chính và kỹ thuật. 

- Tác động đến môi trường sinh học 

Các hoạt động trong quá trình xây dựng sẽ tác động đến sinh thái khu vực 

làm xáo trộn môi trường nước. Hàm lượng chất rắn lơ lửng, sự lắng đọng của 

các hạt này sẽ ảnh hưởng đến các động vật dưới nước, bãi đẻ trứng của cá. 

Các tác động này ở mức độ trung bình và ngắn hạn sẽ được phục hồi trong 

thời gian ngắn. 

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 

- Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung 

Các biện pháp cơ bản bao gồm: 

Kiểm soát quá trình phát thải bằng các biện pháp giám sát và quan trắc 

thích hợp; 

Kiểm soát chặt chẽ công tác trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động cho 

công nhân trong vùng dự án; 

Làm ẩm đường, bãi trong những ngày khô, nắng nhằm giảm thiểu bụi phát 

sinh trong quá trình hoạt động của các phương tiện; 

Các phương tiện vận chuyển vật liệu trong giai đoạn xây dựng cần được 

che phủ cẩn thận; 

Các phương tiện, máy móc, thiết bị phải được kiểm định về độ ồn, độ rung. 

- Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 

Các biện pháp cơ bản bao gồm: 

Đất nạo vét trong giai đoạn thi công và trong quá trình duy tu định kỳ trong 

giai đoạn khai thác phải được đổ thải đúng nơi quy định; 

Các phương tiện, thiết bị trong quá trình thi công phải đảm bảo các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường. 

Phân bổ khoảng cách giữa các phương tiện vận chuyển, thi công hợp lý, 

hạn chế làm gia tăng độ đục trong nước biển gần khu vực dự án. Các phương 

tiện vận chuyển, thi công di chuyển theo đúng tốc độ. 

Các khoang chứa của sà lan vận chuyển cát không được chứa quá đầy để 

tránh cát chảy tràn ra biển, gây đục nguồn nước. Bố trí bãi chứa tạm nguyên vật 

liệu hợp lý (nhất là các nguyên vật liệu dễ rơi vãi như: cát, xi măng, đất đá 

vụn,...), xa khu vực đất mặt nước. Đồng thời che chắn kín, hạn chế gió cuốn 

xuống biển. 

Bố trí nhân viên vệ sinh dọn dẹp mặt bằng thi công hàng ngày, hạn chế 

lượng đất, cát,... rơi vãi xuống nguồn nước. 
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Chủ đầu tư sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến 

môi trường nước trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. Tiến hành thi 

công theo đúng quy định trong thiết kế và kiểm tra thường xuyên để có những 

điều chỉnh hoạt động kịp thời 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

Thực hiện các phương pháp chuẩn bị mặt bằng phù hợp với việc xây dựng 

các công trình, không lãng phí việc san lấp làm ảnh hưởng đến thảm thực vật và 

rạn san hô, nhất là tại khu vực vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm Hội 

An. 

Không thực hiện rửa xe, các phương tiện cơ giới xả nước xuống nguồn 

nước mặt trong khu vực làm giảm chất lượng nước và ảnh hưởng đến đa dạng 

sinh học của nguồn nước mặt khu vực biển; 

Hạn chế tập trung chất thải trên phạm vi khu vực thi công nhằm hạn chế 

việc rửa trôi chất thải rắn vào nguồn nước. 

Khoanh vùng và che chắn khu vực thi công. Không để chất thải ô nhiễm 

phát tán ra môi trường xung quanh. Xử lý triệt để tất cả các loại chất thải phát 

sinh trong quá trình thi công: nước thải, rác thải.  

Đối với các phương tiện phục vụ thi công hoạt động trên biển: Không để rò 

rỉ, rơi vãi dầu nhớt xuống mặt nước trong suốt quá trình thi công.  

Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đối với 

CBCNV phục vụ thi công dự án. Đặc biệt là rạn san hô thuộc vùng lõi khu dự 

trữ sinh quyển Cù Lao Chàm Hội An và các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và thảm 

cỏ biển, rạn san hô khu vực.  

Thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo đúng kế 

hoạch giám sát môi trường, với số lượng mẫu, vị trí được nêu cụ thể nhằm phát 

hiện kịp thời tình trạng ô nhiễm để có biện pháp điều chỉnh kế hoạch thi công 

theo hướng hạn chế gây ô nhiễm. 

Trong khi thi công xây dựng, nếu phát hiện động vật biển quý hiếm thì phải 

báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường 

hợp bất khả kháng, do các yếu tố bất thường, ngoài tầm kiểm soát, xảy ra sự cố 

nằm ngoài phạm vi tính toán của Dự án mà gây tác động bất lợi đến hệ sinh thái 

nhạy cảm, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến sự sinh tồn, phát 

triển của hệ sinh thái cỏ biển, rạn san hô, Chủ đầu tư sẽ tiến hành triển khai các 

biện pháp nhằm tái tạo, bồi hoàn hệ sinh thái trên. 

6.3. Hiệu quả kinh tế 

Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại  đoạn từ UBND phường 

Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An  sau khi hoàn thành và đi vào 
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hoạt động sẽ đem lại lợi ích lớn đối với kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói 

riêng và khu vực lân cận nói chung. 

Dự án sẽ tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ cho thành phố Hội An 

thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố Hội An nói riêng và của tỉnh Quảng 

Nam nói chung. 

Mỗi năm ngân sách nhà nước cũng như các doanh nghiệp quản lý các 

resort đã phải chi khoản tiền rất lớn cho công tác chống xói lở bờ biển Hội An. 

Do vậy sau khi dự án được xây dựng xong sẽ tiết kiệm được số tiền rất lớn cho 

ngân sách nhà nước cũng như các doanh nghiệp. 

Dự án cũng sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập 

doanh nghiệp; các ngành du lịch, dịch vụ gia tăng thêm; thuế VAT và các loại 

thuế, phí khác 

6.4. Hiệu quả xã hội 

Dự án ra đời sẽ kéo theo sự phát triển về du lịch, dịch vụ và hạ tầng của 

khu vực dự án, tạo ra nhiều công ăn việc làm mới cho người dân trong khu vực 

nhờ hiệu ứng từ sự phát triển về du lịch, dịch vụ và hạ tầng do đó sẽ tạo nên bộ 

mặt mới tích cực hơn cho vùng dự án. 

Bên cạnh đó việc du lịch, dịch vụ và hạ tầng phát triển cũng sẽ giúp cư dân 

khu vực dự án nâng cao trình độ, mở rộng giao lưu văn hóa…., từ đó tình hình 

về an ninh, trật tự xã hội được nâng cao hơn. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam. 

Phương án chung về GPMB & Tái định cư:  Không giải phóng mặt bằng và 

tái định cư do khu đất và mặt nước xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự 

án là khu đất công cộng của tỉnh, không có dân cư sinh sống và không có đất 

thuộc sở hữu của dân. 

Quản lý, vận hành & khai thác: Các hạng mục công trình sau khi hoàn 

thành sẽ do UBND thành phố Hội An quản lý.  

Quy mô của hạng mục công trình như sau: 

Xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, 

cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng L=550m. 

Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1450m 

Nạo vét luồng để thông luồng giao thông thuỷ kết hợp tận dụng nguồn cát 

nạo vét để san lấp tạo bãi. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 

1. Kết luận. 

Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển cửa Đại đoạn từ UBND phường 

Cẩm An đến khu vực An Bàng được thực hiện là phù hợp với mong muốn và 

nguyện vọng của người dân địa phương. Việc thực hiện dự án là rất cần thiết 

nhằm ngăn chặn tình trạng xói lỡ ngày càng phức tạp để thực hiện các giải pháp 
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tổng thể và đồng bộ bảo vệ và tái tạo bờ biển Cửa Đại. Đây là dự án khẩn cấp 

không có giải phóng mặt bằng và cần thực hiện ngay nhằm bảo vệ đất đai, tài 

sản, tính mạng của người dân, cải tạo hệ thống hạ tầng, bảo vệ môi trường và 

đặc biệt phát triển không gian du lịch ven biển cho thành phố Hội An.   

Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường 

Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An được đề xuất đầu tư gồm các 

nội dung chính như sau: 

- Tên dự án: Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển cửa Đại đoạn từ 

UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An. 

- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. 

- Mục tiêu đầu tư xây dựng.  

Xây dựng công trình chống lại hiện tượng xói lở đang diễn ra rất nghiêm 

trọng tại khu vực bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An.  

Đồng thời từng bước tái tạo đường bờ, hình thành bãi biển ổn định nhằm 

thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ du lịch biển khu vực cửa Đại, thành 

phố Hội An đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho tỉnh Quảng Nam; 

Từng bước hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển cửa Đại. 

Giải pháp công trình của dự án khẩn cấp giải quyết hiện tượng sạt lở, đảm bảo 

ổn định bền vững lâu dài và cảnh quan bãi biển phục vụ phát triển kinh tế du 

lịch sau đại dịch Covic 19 đáp ứng các tiêu chí về tính cấp thiết, có tác động lan 

tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp 

với quy hoạch, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để 

hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022 - 2025 đối với các dự án phòng, chống 

sạt lở bờ sông, bờ biển đã được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển 

khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Kết nối phù hợp với giải pháp 

công trình tổng thể của các Dự án chống xói lỡ bờ biển Hội An được cấp thẩm 

quyền phê duyệt đã và đang triển khai thực hiện. 

- Quy mô đầu tư xây dựng 

Quy mô đầu tư dự kiến là đầu tư giải pháp khắc phục xói lở, xâm thực 

đường bờ biển đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng với các 

hạng mục đầu tư nhằm khắc phục xói lở bao gồm: 

- Xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song 

song, cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng L=550m, bắt đầu từ điểm cuối 

của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía 

Bắc.  

- Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1450m, trong đó 550m bắt 

đầu từ điểm cuối của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố 
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Hội An) về phía Bắc; 900m nằm điểm giữa của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ 

biển Cửa Đại (thành phố Hội An) đang triển khai thực hiện. 

- Nạo vét luồng để thông luồng giao thông thuỷ kết hợp tận dụng nguồn cát 

nạo vét để san lấp tạo bãi. 

- Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Cấp công trình: Cấp II 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

- Nguồn vốn đầu tư: 210.000.000.000 tỷ đồng (Hai trăm mười tỷ đồng) từ 

nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023 

2. Kiến nghị 

Dự án thực hiện được quy hoạch đồng bộ và đáp ứng các mục tiêu của 

Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội và Chính 

Phủ ban hành Nghị Quyết. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Uỷ ban nhân dân, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa 

Đại  đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An 

Báo cáo này thay thế Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống 

xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực 

An Bàng, thành phố Hội An số 144/BC-SNN&PTNT ngày 27/5/2022./. 

 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- PGĐ Sở - Trương Xuân Tý; 

- UBND thành phố Hội An; 

- BQLDA ĐTXD CCT NN&PTNT 

- Lưu: VT, NV-TH, QLXDCT. 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Tích 
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TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

DỰ ÁN: KÈ CHỐNG XÓI LỠ KHẨN CẤP BỜ BIỂN CỬA ĐẠI ĐOẠN TỪ UBND PHƯỜNG CẨM AN ĐẾN                       

KHU VỰC AN BÀNG, THÀNH PHỐ HỘI AN 

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM  

 

ST

T 
Khoản mục chi phí 

Ký 

hiệu 
Hệ số 

Căn cứ, chế độ 

chính sách 

Giá trị (VNĐ) 

Trước thuế Thuế GTGT Sau thuế 

I Chi phí xây dựng Gxd    Tổng hợp xây lắp 162.182.867.934 16.218.286.793 178.401.154.727 

II Chi phí quản lý dự án Gqlda 1,833 % 1,833%xGxd 2.972.638.829   2.972.638.829 

III 
Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
Gtv   

 
11.699.876.411 1.169.987.642 12.869.864.054 

A 
Giai đoạn lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 
     Gtv1 : Gtv7 2.245.785.797 179.662.864 2.425.448.661 

1 
Chi phí khảo sát giai 

đoạn lập BCNCKT  
Gtv1   Tạm tính 850.000.000 85.000.000 935.000.000 

2 

Chi phí giám sát công 

tác khảo sát xây dựng 

(Giai đoạn lập 

BCNCKT) 

Gtv2 4,072 % 4,072% x Gtv1 34.612.000 3.461.200 38.073.200 

3 

Chi phí khảo sát, lập 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Gtv3   Tạm tính 650.000.000 65.000.000 715.000.000 

4 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi  
Gtv4 0,404 % 4,05% x Gxd 658.466.315 65.846.632 724.312.947 

5 
Chi phí thẩm tra báo 

cáo nghiên cứu khả thi 
Gtv5 0,077 % 0,077% x Gxd 126.230.907 12.623.091 138.853.998 
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6 

Chi phí lập HSMT, 

đánh giá HSDT tư vấn 

lập BCNCKT 

Gtv6 0,768 % 
0,768% x 

(Gtv1+Gtv4) 
11.415.525 1.141.553 12.557.078 

7 
Chi phí lập nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng 
Gtv7 3,00 % 3,00% x Gks 25.500.000 2.550.000 28.050.000 

B 
Giai đoạn thiết kế Bản 

vẽ thi công 
     Gtv8 : Gtv15 9.343.651.664 934.365.166 10.278.016.831 

1 
Chi phí khảo sát giai 

đoạn TKBVTC 
Gtv8   Tạm tính 3.050.000.000 305.000.000 3.355.000.000 

2 

Chi phí giám sát công 

tác khảo sát xây dựng 

(Giai đoạn lập 

TKBVTC) 

Gtv9 3,800 % 3,800% x Gtv7 115.895.806 11.589.581 127.485.387 

3 
Chi phí thiết kế bản vẽ 

thi công 
Gtv10 2,222 % 2,222% x Gxd 3.603.464.188 360.346.419 3.963.810.607 

4 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công 
Gtv11 0,081 % 0,081% x Gxd 130.660.075 13.066.008 143.726.083 

5 
Chi phí thẩm tra dự toán 

công trình 
Gtv12 0,078 % 0,078% x Gxd 127.021.248 12.702.125 139.723.372 

6 

Chi phí Lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng 

Gtv13 0,077 % 0,077% x Gxd 124.213.907 12.421.391 136.635.298 

7 

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu tư vấn 

Gtv14     45.696.982 4.569.698 50.266.680 

  
 - Khảo sát và Thiết kế 

BVTC 
  0,467 % 

0,467% x 

(Gtv8+Gtv10) 
31.047.701 3.104.770 34.152.471 

   - Giám sát   0,682 % 1,321% x Gtv15 14.649.281 1.464.928 16.114.209 

8 Chi phí giám sát thi Gtv15 1,324 % 1,324% x Gxd 2.146.699.457 214.669.946 2.361.369.403 
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công xây dựng 

IV Chi phí khác Gk   Gk1 : Gk9 3.856.751.498 337.935.669 4.194.687.167 

1 

Chi phí thẩm định 

HSMT và Kết quả 

LCNT xây lắp 

Gk1   mức tối đa 50.000.000   50.000.000 

2 

Chi phí thẩm định 

HSMT và Kết quả 

LCNT tư vấn 

Gk2 0,050 % 
0,05%*(Gtv8+Gtv10

+Gtv15) 
4.458.030   4.458.030 

3 

Phí thẩm định thiết kế 

(Thông tư 

210/2016/TT-BTC) 

Gk3 0,053 % 0,053% x Gxd 85.821.055   85.821.055 

4 

Phí thẩm định dự toán 

(Thông tư 

210/2016/TT-BTC) 

Gk4 0,051 % 0,051% x Gxd 83.190.727   83.190.727 

5 

Phí thẩm định thiết kế 

cơ sở (Thông tư 

209/2016/TT-BTC) 

Gk5 0,010 % 0,01% x TDT 20.825.000   20.825.000 

6 

Chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán 

(TT10/2020/BTC) 

Gk6 0,222 % 0,222% x TDTx50% 233.100.000   233.100.000 

7 
Chi phí kiểm toán độc 

lập (TT10/2020/BTC) 
Gk7 0,340 % 0,34% x TDT 714.000.000 71.400.000 785.400.000 

8 

Chi phí bảo hiểm công 

trình (Phụ lục 8 - Thông 

tư 329/2016/TT-BTC) 

Gk8 1,070 % 1,07%*Gxd 1.735.356.687 173.535.669 1.908.892.356 

9 
Chi phí điều tiết bảo 

đảm giao thông thuỷ 
Gk9   Tạm tính 930.000.000 93.000.000 1.023.000.000 
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V Chi phí dự phòng Gdp   Gdp1 : Gdp2 10.504.584.346 1.050.458.435 11.555.042.781 

5.1 

Chi phí dự phòng cho 

yếu tố khối lượng phát 

sinh 

Gdp1 3,377 % 
3,377%x(Gxd+Gqlda

+Gtv+Gk) 
6.102.648.788 610.264.879 6.712.913.667 

5.2 
Chi phí dự phòng cho 

yếu tố trượt giá 
Gdp2 2,497 % 

 
4.401.935.558 440.193.556 4.842.129.114 

  TỔNG CỘNG TDT     191.216.719.018 18.776.668.540 209.993.387.558 

  LÀM TRÒN TDT         210.000.000.000 

 Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng chẵn./. 
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